PROJEKTO „POKALBIAI ANT BEDUGNĖS KRAŠTO“ ANTROJI TARPINĖ ATASKAITA
Laikotarpis: 2011 m. lapkričio pab. – 2012 m. gegužės pab.
Projekto „Pokalbiai ant bedugnės krašto“ tikslas – padėti žmonėms, kurie atsidūrė tokioje situacijoje, kai nebegali
tikėtis pagalbos iš aplinkinių žmonių.
Tūkstančiai sunkumų prislėgtų žmonių kasmet skambina ir rašo į „Jaunimo liniją“. Jos savanoriai nedalina stebuklingų
receptų, o kviečia pasidalinti savo jausmais ir juos geriau suprasti. Tūkstančius kartų tai padėjo įveikti susikaupusias
problemas, kartais netgi pasukti atgal nuo bedugnės krašto.
Lietuvoje per metus nusižudo apie tūkstantį žmonių – keturis kartus daugiau, nei žūsta autoįvykiuose. Visuomenėje
vyrauja nuostata, kad neįmanoma išgelbėti nusižudyti ketinančio žmogaus. Ši nuostata yra klaidinga. Paprastas ir
nuoširdus pokalbis gali padėti
SKAMBUČIŲ STATISTIKA PROJEKTO ĮGYVENDINIMO METU
Aukoti projektui „Pokalbiai ant bedugnės krašto“ aukojimo portale aukok.lt galima nuo 2011 m. lapkričio pabaigos.
Per laikotarpį nuo 2011 m. lapkričio pab. Iki 2012 m. gegužės pab. buvo atsiliepta į daugmaž 51 tūkst. skambučių.
Skambinantieji į „Jaunimo liniją“ – lygiai tokie patys žmonės, kaip bet kuris iš mūsų. Juos gali sutikti gatvėse, darbe,
parduotuvėje. Skirtumas tik tas, kad jie neturi su kuo pasidalinti savo jausmais, todėl norėdami sumažinti patiriamą
skausmą skambina į „Jaunimo liniją“.

Daugiau nei 1,4 tūkst. per pastarąjį pusmetį į „Jaunimo liniją“ paskambinusių žmonių dalinosi mintimis apie
savižudybę.
2012 m. sausio-gegužės mėn. duomenys

Rengdami projektą suskaičiavome, kad atsiliepti į vieną skambutį (įskaičiuojant išlaidas savanorių mokymui ir
koordinavimui, patalpų išlaikymui, darbo priemonėms, transportui ir kt.) „Jaunimo linijai“ kainuoja vidutiniškai 3
litus. Atsiliepti į visus 52 tūkst. projekto metu atsakytų skambučių kainavo apie 156 tūkst. litų.
Iki gegužės pabaigos paramos fondui „Jaunimo linija“ jau pervesta 11,4 tūkst. portale aukok.lt paaukotų litų. Ši suma
sudaro 7,3 proc. visų išlaidų. Likusią reikalingą sumą paramos fondas „Jaunimo linija“ surinko iš kitų rėmėjų.

Portalo aukok.lt lankytojų parama – tai 3800 atsilieptų skambučių, daugiau nei 100 iš jų – iš žmonių, kurie dalinosi
mintimis apie savižudybę.

KITOS VEIKLOS PROJEKTO ĮGYVENDINIMO METU
Vienas iš pagrindinių „Jaunimo linijos“ tikslų – užtikrinti, kad
„Jaunimo linijoje“ nuolat dirbtų puikiai parengti, motyvuoti ir
gerai besijaučiantys savanoriai. Siekiame užtikrinti, kad
savanoriai, nepaisant to, kur jie yra ruošiami – Vilniuje, Kaune
ar Klaipėdoje, mokymų metu įgytų tuos pačius įgūdžius ir
galėtų suteikti efektyvią paramą skambinantiesiems. Kelis
kartus per metus organizuojame bendrus visų trijų miestų
savanorių seminarus.
Projekto „Pokalbiai ant bedugnės krašto“ metu, 2012 m.
gegužės 18-20 d., įvyko didysis „Jaunimo linijos“ savanorių
seminaras. Jame dalyvavo 63 „Jaunimo linijos“ savanoriai iš Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos tarnybų. Dalis šio seminaro
organizavimo išlaidų yra padengta iš projekto „Pokalbiai ant bedugnės krašto“ metu surinktų lėšų.
Tokie didieji seminarai vyksta kartą per metus. Didžioji seminaro dalis šiemet buvo skirta subkultūroms – „Jaunimo
linijos“ savanoriai šia tema diskutavo „Pilietinių iniciatyvų centro“ lektoriais Girvydu Duobliu ir Gabrieliumi
Liaudansku-Svaru.
Taip pat šio seminaro metu „Jaunimo linijos“ savanoriai ir darbuotojai aptarė organizacijos praėjusių metų
pasiekimus ir ateinančiųjų planus. Savanoriai dirbo savanorių mokytojų vedamose grupelėse, kur kėlė savo
kvalifikaciją, tobulino laiko planavimo ir kitus naudingus įgūdžius.
Akimirkos iš seminaro:

Per ataskaitinį laikotarpį panaudotos projekto „Pokalbiai ant bedugnės krašto“ lėšos:

Koordinatoriaus darbo užmokestis (įskaičiuotos seminaro organizavimo ir lektorių išlaidos) – 5180,52
Lt

Darbo priemonės ir sąlygos, transportas – 2263,13 Lt

Patalpų nuoma – 1098,6 Lt
Ataskaitą parengė paramos fondo „Jaunimo linija“ plėtros direktorius Valentas Neviera, 2012 m. gegužės 29 d.

